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Αντιναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης 
 

Το Πλήρωμα 
 

Πλήρωμα του πλοίου αποτελούν όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, που 

έχουν προσληφθεί για οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλοίο, εκτός από τον πλοίαρχο. Στο 

πλήρωμα ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι αξιωματικοί. Αξιωματικός είναι αυτός που 

βρίσκεται ταγμένος σε ανάλογη θέση στην υπηρεσία του πλοίου. Όλοι τους έχουν την 

ιδιότητα του ναυτικού. Η ιδιότητα του ναυτικού είναι απαραίτητη για κάθε φύσης 

ναυτική εργασία σε ελληνικό πλοίο που είναι εφοδιασμένο με ναυτολόγιο. Κάθε ναυ-

τικός με την απογραφή του, εφοδιάζεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με 

το ναυτικό φυλλάδιο. Αυτό περιέχει τα πλήρη στοιχεία του. Εκεί καταγράφεται επί-

σης η θαλάσσια υπηρεσία του και τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας που κατέχει. 

Εκτός από τους ναυτικούς υπάρχουν και οι εργάτες της θάλασσας. Αυτοί είναι όσοι 

εργάζονται επαγγελματικά σε βοηθητικά ναυπηγήματα ή σε πλοία που δεν είναι εφο-

διασμένα με ναυτολόγιο καθώς και οι πλοηγοί και οι αλιεργάτες. 

Τα μέλη του πληρώματος υπακούουν στον πλοίαρχο και γενικά τους ανωτέ-

ρους των. Συμμορφώνονται με τις διαταγές που αφορούν την εκτέλεση της υπηρεσίας 

και την τήρηση της πειθαρχίας στο πλοίο. Για την διατύπωση παραπόνων τους σε 

σχέση με την άσκηση της εξουσίας του πλοιάρχου ή για διατύπωση παρατηρήσεων 

για την κατάσταση του πλοίου που αφορά στην ασφάλεια του, μπορούν να παρουσιά-

ζονται ενώπιον της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, εφόσον όμως έχουν αναφερθεί 

προηγουμένως στον πλοίαρχο. Κάθε μέλος του πληρώματος εξέρχεται στην ξηρά, 

μόνο αφού πάρει άδεια από τον πλοίαρχο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε πε-

ρίπτωση κινδύνου όλο το πλήρωμα συνεργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

πλοιάρχου για τη σωτηρία του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου. Κανείς 

τους δεν εγκαταλείπει το πλοίο, παρά μόνο μετά από σχετική διαταγή του πλοιάρχου. 

Σε περίπτωση ναυαγίου, μόλις τα μέλη του πληρώματος κληθούν από τον πλοίαρχο ή 

από κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, είναι υποχρεωμένα να σπεύσουν για άμεσο παροχή 

αρωγής προς τους ναυαγήσαντες και για τη περισυλλογή των ναυαγημάτων. 

Κάθε πλοίο ανάλογα με τον τύπο του, τις διαστάσεις του και την αποστολή 

του έχει και τη δική του οργάνωση και επάνδρωση. Η οργανωτική σύνθεση του προ-

σωπικού των πλοίων καθορίζεται με Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφά-

σεις. Όταν η σύνθεση του προσωπικού του πλοίου είναι ελλιπής είτε κατά τον αριθμό 

του προβλεπόμενου προσωπικού είτε κατά τα προσόντα των επιβαινόντων ναυτικών, 

τότε θεωρείται ότι το πλοίο δεν πληρεί τους όρους ασφαλείας και απαγορεύεται ο α-

πόπλους του. Ελλιπής σύνθεση κατά προσόντα και κατ’ αριθμό επιτρέπεται εξαιρετι-

κά μετά από αίτηση του πλοιάρχου και έγκριση της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, 

στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλοι ναυτικοί για επάνδρω-

ση του πλοίου και στην περίπτωση που δεν μπορεί να καθυστερήσει ο απόπλους του 

πλοίου. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την α-

σφάλεια του πλου. 

Κορυφή στην ιεραρχία του πλοίου είναι ο πλοίαρχος για τον οποίο έχει γίνει 

ήδη λόγος στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας. Ο υποπλοίαρχος, και ειδικά 

στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ο ύπαρχος, είναι ο άμεσος συνεργάτης του 

πλοιάρχου και ο αντικαταστάτης του στην περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να εκτε-

λέσει τα καθήκοντα του. Αυτός ασκεί ουσιαστικά την διοίκηση στο όνομα όμως του 

πλοιάρχου. Οι ναυτικοί λένε: «καλό πλοίο, καλός ο καπετάνιος του – κακό πλοίο, κα-

κός ο ύπαρχος». Μετά τον υποπλοίαρχο είναι ο ανθυποπλοίαρχος. Όλοι αυτοί είναι 
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οι αξιωματικοί καταστρώματος, που εκτελούν καθήκοντα φυλακής γέφυρας ακο-

λουθώντας πιστά τις εντολές του πλοιάρχου, τηρώντας την καθορισμένη απ’ αυτόν 

πορεία, αγρυπνώντας για την ασφάλεια του πλοίου από κάθε κίνδυνο. 

Ο πρώτος μηχανικός είναι ο προϊστάμενος του προσωπικού της μηχανής. 

Ευρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του πλοιάρχου και ευθύνεται απέναντι του για την 

καλή λειτουργία των κυρίων μηχανών, των λεβήτων και γενικά κάθε μηχανικής και 

ηλεκτρικής εγκατάστασης στο πλοίο. Άμεσος βοηθός του είναι ο δεύτερος μηχανι-

κός. Σε κάποια πλοία υπηρετούν δυο δεύτεροι μηχανικοί, από τους οποίους ο ένας 

έχει αναλάβει τις μεγαλύτερες ευθύνες. Αυτόν τον αποκαλούν «πρωτοδεύτερο». Με-

τά τον δεύτερο μηχανικό υπάρχει και τρίτος μηχανικός. Οι δεύτεροι και οι τρίτοι 

μηχανικοί εκτελούν καθήκοντα αξιωματικού φυλακής μηχανής, αγρυπνώντας για 

την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των μηχανών και για την ασφάλεια του προ-

σωπικού της. 

Το προσωπικό του κλάδου γενικών υπηρεσιών είναι οι οικονομικοί αξιωμα-

τικοί που υπηρετούν σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων. Στον ίδιο κλάδο κατατάσσο-

νται οι αρχιθαλαμηπόλοι, οι θαλαμηπόλοι, και οι μάγειροι. Σε μερικούς τύπους 

πλοίων υπηρετούν γιατροί καθώς και πλήθος από διάφορες άλλες κατηγορίες εργα-

ζομένων για την εξυπηρέτηση ή ακόμα και για την ψυχαγωγία των επιβατών. 

Προϊστάμενος του κατώτερου προσωπικού καταστρώματος είναι ο ναύκλη-

ρος (ή λοστρόμος). Είναι υπεύθυνος για την εξωτερική συντήρηση του σκάφους, των 

καταστρωμάτων, των εφολκίων, τη συντήρηση και φύλαξη σχοινιών, αλυσίδων και 

του συστήματος αγκυροβολίας. Είναι επίσης βοηθός του υπάρχου στην επιβολή της 

πειθαρχίας. Οι ναύτες του καταστρώματος, τον έχουν άμεσο προϊστάμενο τους και 

εργάζονται εκτελώντας τις οδηγίες του. Στα καθήκοντα τους είναι η φυλακή πηδα-

λιούχου, οπτήρα (δηλαδή παρατηρητή) και αγγελιοφόρου. Αντίστοιχο προσωπικό 

υπάρχει και στη μηχανή όπου εργάζονται σαν θερμαστές ή καθαριστές κ.λ.π. Στα 

πλοία επίσης υπηρετούν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, αντλιωροί, λιπαντές 

και άλλες ειδικότητες. 

Ο ναυτικός, ιδιαίτερα μάλιστα ο αξιωματικός και ακόμα περισσότερο ο πλοί-

αρχος, έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες σε σύγκριση με άλλους 

εργαζόμενους. Η πειθαρχία που απαιτεί το πλοίο, για να φέρει σε πέρας την αποστο-

λή του με επιτυχία αλλά και με ασφάλεια, είναι πολύ αυστηρή. Ο ναυτικός ουσιαστι-

κά δεν έχει ωράριο εργασίας. Πάντα βρίσκεται σε ετοιμότητα. Κατοικία του είναι το 

πλοίο. Την οικογένεια του τη βλέπει μόνο όταν ξεμπαρκάρει. Στα ταξίδια του, αντι-

μετωπίζει κινδύνους, κακουχίες, στερήσεις και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Δεν 

μπορεί να διακόψει την εργασία του όταν αυτός το θελήσει, έστω και αν αντιμετωπί-

ζει τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του τα σοβαρότερα προβλήματα. Το ναυτικό 

επάγγελμα είναι πραγματικά ένα εξαιρετικά ιδιόμορφο και σκληρό επάγγελμα. 

Ίσως το δυσκολότερο απ’ όλα τα επαγγέλματα! 
 

 

 

 


